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Vaccination mot säsongsinfluensa 2020/21-anvisning 
 
 
Bakgrund 
I samband med säsongsinfluensavaccination vaccinerar den kommunala hälso- och 
sjukvården personer i riskgrupper inom särskilt boende och personer inskrivna i 
hemsjukvården (ordinärt boende).  
Influensavaccination är en åtgärd som förebygger allvarlig sjukdom. Vaccination inom 
kommunala hälso- och sjukvården är högt prioriterad, utifrån att nästan alla patienter tillhör 
de prioriterade grupperna för vaccination.  
 
Influensavaccinationen av de prioriterade grupperna ska i första hand ske under november 
månad men kan i andra hand planeras in vid lämplig tidpunkt under tiden fram till årsskiftet. 
Vaccinationskampanjen fortsätter även därefter men betydelsen av vaccinationen får under 
de följande månaderna allt mindre betydelse i takt med att förväntad smittspridning av 
influensa tar fart. 

Under pandemin är det extra viktigt att så många personer som möjligt i riskgrupperna 
vaccinerar sig – för att minska risken för svår influensasjukdom för den enskilde och för att 
minska den belastning på vården som en omfattande influensaspridning skulle ge.  

Kommunen ansvara för att vaccinera personer i riskgrupper på särskilt boende och personer 
inskrivna i hemsjukvården (ordinärt boende) samt de inom LSS. 
Skillnaden mot tidigare kommer hela denna grupp erbjudas vaccination i hemmet.  
 
 
Riskgrupper som rekommenderas vaccination 
Grupper som rekommenderas vaccination och kan återfinnas inom den kommunala hälso- 
och sjukvårdens ansvar är: 

• Personer 65 år och äldre 
• Personer under 65 som är inskrivna i hemsjukvården eller bor på särskilt boende 

äldre, inklusive korttiden med sjukdomar eller tillstånd som: 
o kronisk hjärtsjukdom,  
o kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma, andra tillstånd som leder 

till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till 
exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder). 

o kronisk lever- eller njursvikt, diabetes mellitus 
o tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom 

eller behandling. 
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Organisation 
Särskilt boende Ansvarig sjuksköterska upprättar lista på de som önskar 

vaccination. Ansvarig läkare ordinerar vaccin. Vaccination 
genomförs på boendet av sjuksköterska. 

 
 Sjuksköterska med ordinations/förskrivningsrätt ordinerar vaccin 

som sedan ges på boendet av ordinerande sjuksköterska eller 
kollega. 

 
Ordinärt boende Ansvarig sjuksköterska kontaktar ansvarig läkare som ordinerar 

vaccin. Vaccination genomförs av sjuksköterska. 
 
 Sjuksköterska med ordinations/förskrivningsrätt ordinerar vaccin 

som sedan ges på boendet av ordinerande sjuksköterska eller 
kollega. 

 
 Vid tveksamhet är det patientansvarig läkare som ordinerar vaccin 
  
  
Vaccin 
Vaccinet beställs av vårdcentralerna. Kommunens sjuksköterskor hämtar vaccindoser på 
aktuell vårdcentral, där patienten är listad alternativt den vårdcentralen som har ansvar för 
det särskilda boendet. Ett mindre lager kan beställas till akutläkemedelsförråden. Dessa 
vaccindoser är tänkta att användas i brådskande fall. 
 
 
Ordination  
Föreskrifterna HSLF-FS 2017:37 och HSLF-FS 2018:43 reglerar vem som får 
ordinera vaccin. 
 
Behörig att ordinera säsongsinfluensavaccin är:  

- Legitimerad läkare 
- Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska eller inom 

hälso- och sjukvård för barn och ungdomar samt sjuksköterska med likvärdig 
utbildning godkänd av verksamhetschefen  
 

Vid tveksamhet är det patientansvarig läkare som ordinerar vaccin.       
 

Vaccination 
 
Hälsodeklaration 
Inför vaccinationen ska hälsodeklaration fyllas i. Framkommer att det finns faktorer som 
feber, akuta infektioner, allvarlig reaktion i samband med tidigare vaccinationer, äggallergi 
eller medicinering med blodförtunnande läkemedel samt om patient uppger att hen aldrig 
tidigare vaccinerats kontaktas läkare.  
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Övervakning 
Vid vaccinationstillfället övervakas patient i 15 minuter efter given vaccination. 
Akutläkemedel skall finnas tillgänglig vid vaccination. Handlingsberedskap för anafylaktisk 
reaktion skall finnas hos vaccinatören. 
Anafylaxi Läkemedel – Kommunala akutläkemedelsförråd, Bilaga 4 
 
 
Vaccination – enstaka hembesök 
Vid inplanerat enstaka hembesök - till personer med tillfälligt behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser och som inte ta sig till vårdcentralen (tröskelprincipen) – kan samtidig 
vaccination utföras. Ordinarie kriterier för bedömning om patienten har behov av 
hemsjukvård eller kan ta sig till vårdcentralen (tröskelprincipen) gäller. 
 
Minimering av risk för smittspridning avseende covid-19 är i sig inte anledning till att 
genomföra vaccination som enstaka hembesök. 
 
För att kunna genomföra vaccination måste uppgifter finnas tillgängliga för att besvara 
frågorna i hälsodeklarationen, som är underlag för ordinationen. För att få fram dessa 
uppgifter behöver ofta vårdcentralen och hemsjukvårdssjuksköterskan samarbeta. 
 
I de fall sjuksköterskan inte har egen ordinationsrätt behöver också ordination dokumenteras 
och förmedlas från läkare (eller sjuksköterska med ordinationsrätt) på vårdcentralen på ett 
säkert sätt. 
 
 
Dokumentation av vaccination 

- Blankett ”Vaccination mot influensa – hälsodeklaration” ska användas och kopia 
sparas sedan i patientens journal.  

- Patientens vaccination dokumenteras i Procapita under ”Åtgärd vaccination”.  
- Batchnummer ska dokumenteras. 

 
Underlag för vilka som vaccinerats skickas till vårdcentralen, använd blankett ”Vaccination 
mot influensa – hälsodeklaration” där finns alla de uppgifter som vårdcentralen behöver för 
att registrera i vaccinationsregistret och för debitering.          
 
 
Hantering, hållbarhet och förvaring 
Vaccin är färskvara, ska förvaras i kylskåp och får inte frysas. Då vaccinet är ljuskänsligt ska 
det förvaras i originalförpackning. Vaccinet ska anta rumstemperatur före användning samt 
omskakas före injektion. 

https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/51E04017-AD92-4ED8-A0A3-B21AC6936EA6
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